
 
 

Hlášení epidemiologické situace 
ve výskytu chřipky A(H1N1) 

 
Aktualizace ke dni 13.5.2009, 8:00 STČ 

 
 
Vývoj epidemiologické situace za posledních 24 hodin 
 
• 7 nově potvrzených případů v rámci EU a zemí regionu EFTA 
• První potvrzený případ hlásí Finsko 
• Velká Británie hlásí další 3 potvrzené případy s přenosem na území VB 
• Státy mimo EU a EFTA hlásí 5718 potvrzených případů 
• Ve srovnání se sezónní chřipkou je míra rizika mezilidského přenosu vyšší u nové chřipky 

A(H1N1) než u sezónní chřipky 
 
Evropská unie a státy EFTA 
 
Za posledních 24 hodin bylo v  rámci EU a států regionu EFTA potvrzeno 7 nových případů. 
Kumulativní počet onemocnění v EU a EFTA činí k 13.5.2009 217 případů. Potvrzené případy hlásí 
15 států EU a států regionu EFTA.  
 
První případy onemocnění s pozitivní cestovní anamnézou (Mexico) hlásí Finsko. 
 
Velká Británie hlásí 10 pravděpodobných případů onemocnění za posledních 24 hodin. 
 
Státy mimo EU a EFTA 
 
Mimo EU a EFTA stoupl počet potvrzených případu chřipky A(H1N1) na 5718 případů a to v rámci 16 
zemí (viz. tabulka). 
 
 
 
Ze Spojených států amerických je hlášeno od včerejšího dne 391 nových případů, z Mexika 223 
případů. 
 
Pokud jde o závažnost onemocnění, dle současných dostupných dat, smrtnost v Mexiku se pohybuje 
od 3-15 úmrtí na 1000 infikovaných osob ve srovnání se sezónní chřipkou v Evropě, kde se smrtnost 
pohybuje kolem 1 př. na 1000 infikovaných. 
 
Volně přeložila a zkrátila z materiálu ECDC MUDr. Irena Martinková 
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Table 2: Reported current number of probable cases, cumulative number of confirmed 
cases and deaths of new influenza A(H1N1) as of 13 May 2009, 08:00 hours (CEST) 
outside of the EU and EFTA area 

Country 
Current number of 

probable cases 
Cumulative number 
of confirmed cases 

Deaths among 
confirmed cases* 

WHO EURO REGION    
Israel -  7 0 

WHO PAHO REGION    
Argentina - 1 0 

Brazil - 8 0 
Canada -  358 1 

Colombia - 6 0 
Costa Rica - 8 1 
El Salvador - 4 0 
Guatemala - 3 0 

Mexico -  2282 58 
Panama - 15 0 

USA 643 3009 3 
WHO WPRO REGION    

Australia - 1 0 
China - 2 0 
Japan - 4 0 

New Zealand 12 7 0 
Republic of Korea -  3 0 

TOTAL 655 5718 63 
Note:  cases reported in non-EU and EFTA countries correspond to cases published on Ministry of Health websites, or through 
WHO, or through credible media source quoting national authorities. Therefore, some of these cases may be taken out at a later 
stage if not validated. Probable cases are only included if posted on the national Ministry of Health website.  

*Deaths are included in the cumulative number of confirmed cases 

Changes since yesterday are highlighted in red 



 




